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Tarifo de la abonprezoj.

Landoj Prezoj

Angla Sil. 3
Argentina pes. or. -2'
Austria Sii. ?5
Belga belgoj 5
Brazila milr. 5
Bulgara lev. bulg 100
Ĉeĥoslovaka kron. ĉefi. 25, -
Dana kronoj d. sidi'
Estona est, kr. ' , 3
Finnlanda mark. fink 30
Franca frankoj fr. 18 -
Germhĥa mark. or. A 3
Grekd 5 draĥmoj V 54
Hispaha pesetoj , 4.5
Hungara kronoj or. 4
Itala liroj ital. 15
Japana jen. 1,5
Jugoslava dinaroj 40
Litova lid. 7,5
Latva lat. 4
Nederlanda gulden. 2
Norvega kron. norv. 3
Pola zlot. 6
Portugala skud. 15
Rumana lev. rum. 150
Rusa kop. oraj. 1,50
Sveda kron. sv. 3
Svisa frank. sv. 4
Usona dolaro 1

Abonon por Int. Ped. Revuo sendu en
nacia mono per registrita letero plej-
eble pere de via landa agento al la

administrejo.
Membroj de la germana asocio sendu
la kotizon (4.— M: 1.— M por la germ.
asocio, kaj 3.— M por Int. Ped. Revuo)
al „Esperanto-Vereinigung Deutscher
Lehrer". Girokasse Leipzig-Leutsch,
Ĝirokonto 27.857, membroj de la saksa
asocio al k-go Schdnherr, ĝiro Dres-
den 30.560, poStĉeko Dresden 112.617.

Korespondado.

R. Sikorski, Dmitrievski per., 18, 
Orenburg, Sovet-Unio, deziras kore- 
spondj kun instruistoj de matematiko, fi- 
ziko kai bernio en duagradaj (mezgradaj) 
lernejoj pri instruado de la suprenomitaj 
sciencoj, deziras ricevi anglajn kaj franc- 
ajn gazetojn pri la temo, servos reci- 
proke.

Agentoj de TAGE. 
Vian kotizon akceptas: 

En landoj:
Angla: F-ino Kate Hancock, 172

Sackville Rd., Hove, Sus- 
sex.

Aŭstra: Josef Feder, Wien II/I,
Erlafstr. 8/9.

Belga: Lab. Esp. Grupo, 24. rue
de S6vignĉ-Anderlecht, 
Bruxelles. poŝtĉ. 124.801.

Bulgara: Ivan Sarafov. Golemo-
Selo, Kazanlika regiono.

Cenoslovaka: Albin Neuzil, lernejestro 
Olomouc-Neredin.

Dana: La Forta Voko, Dana Es-
peranto-Gazeto, Poŝtkto. 
3584. — S-ro Paul Neer- 
gaard, Kastelsvej 21, Ko- 
penhago.

Estona: Agnes Dresen, Paska
tanav 29-6, Tallinn.

Franca: M. Boubou. 96 rue St.
Marceau, Orlĉans-Loiret.

Germana: Esperamtc-Vei^^jrigung
Deutsche! Lehrer giro- 
konto Leipzig-Leutzsch 
No. 27857.

Greka: D-ro A. Stamatiadis, Ro-
dou 21. Ateno.

Hispana: Ferd. Montserrat, str. Vii-
larroel 107, 2a, 2a, Barce- 
lona.

Hungara: Librejo de H. E. S. L.
(Bleier Vilmos) Ujpest, 
Virag—itca 9.

Japana: Joshi H. Ishiguro, Tokio.
Koojitnachi P. O. Box 1.

Java: K. Wirjosaksono. Klaten.
Jugoslava: Svetislav S. Petroviĉ, 

Beograd, Kosmajska 47, 
stan. 4.

Latva: S-ino O. JuSen. Riva. Er-
nestines ieia 7 dz. 11.

Litova: A. Prapuolenis, mok.,
Kazlu-Ruda.

Nederlanda: P. Korte, Hoofd der 
Sctiool, Drieborg (GR).

Pola: K. Majonkiewicz. Czersk-
Pom., poStĉeka konto: 
PKO 202 100 (Poznan).

Rusa: C Komitato de Sov.
Esperant. Unio (SEU), 
poŝtkesto 630, Moskvo.

Sveda: Emfrid Malmgren, He-
leneborgsgatan 6 Stock- 
holm, poStĝiro 50304.

Svisa: S-ino N. Oumanskv, 4 Pe-
tites Delices. Oenevo.
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ENHAVO: Alvoko de la Saksa Esperantista Instruistaro al la gekolegoj tut- 
mondaj —- Voĉoj de I’homaro: Zamenhof. El la Zamenhofa Deklaracio pri Hom- 
aranismo (al Redakcia Programo 11) — La renovigo de la instruado en Aŭstrujo 
(al 131) — Esperanto kaj matematiko (al 134) — La spirito de la lernejoj kaj 
de lernolibroj (al 134) — Kunveno de la Edukada Instituto en Novzelando (al 
212) — Norvegaj lernejoj kaj illaj problemoj (al 213) — ŭenevo-Helsingoro-Buda- 
peŝto en instruistaj gazetoj (al 221) — Niaj fakaj kunsidoj okaze de la mond- 
kongreso (al 221) = Edukista kunsido dum la SAT-kongreso en Leipzig (al 221'
— Esperanto en Estonujo kaj Svedujo (al 221) — Universala stenografio (al 222)
— Unuiĝo de esperantistaj virinoj (al 222) — Recenzoj (al 231) — Gravaj petoj.

Alvoko de ia Saksa Esperantista Instruistaro 
al la gekolegoj tutmondaj.

Priparolinte en nia jarkunveno 1929 en Zittau (Saksujo) la staton de nia 
movado 'kaj atentinte la ciferojn, kiujn ..Kunlaborado" liveris pri la disvast- 
igo de Esperanto inter la kolegoj kaj en la lernejoj de la tuta mondo (vidu 
IPR, n-ro 11, 1929, paĝo 135—137), ni kun ĝojo konstatis, ke Germanujo, 'kaj 
en ĝi Saksujo, montras la plej imponajn ciferojn pri esperantistaj kolegoj kaj 
pri lernejoj, en kiuj oni instruas nian lingvon.

Sed samtempe ni konstatas tion kun malĝojo, ĉar la ciferoj eĉ ne iomete 
estas proporciaj al la nombro de Ja kolegoj 'kaj lernejoj en la diversaj landoj. 
Tre facile (kaj oni fakte jam faris tion!) niaj kontraŭuloj povus diri, vidante 
nian statistikon, ke Esperanto estas ..gerrnana afero", ŭi estas nur inter- 
nacia afero kaj nur disvastigata internacie ĝi atingos sian celon.

Do, ni, kunvenintaj kiel saksaj instruistoj, 'laŭ unuanime akceptita pro- 
pono, petas vin: helpu, karaj kolegoj, ke la ciferoj ŝanĝiĝu laŭproporcie kaj 
ke la tuta bildo pri la movado inter ia instruistaro de la tuta mondo aspektu 
iomete pli kontentiga!

Organizu vin baldaŭ en naciaj ligoj, 
varbu senlace inter viaj naciaj kolegoj, 
enkonduku Esperanton en viajn lernejojn, 
kreskigu ..Tutmondan Asocion de Geinstruistoj Esperantistoj" (TAGE) 

kaj la abonantaron de ..Internacia Pedagogia Revuo" (IPR), 
skribu pedagogiajn artikolojn por nia gazeto, 



g rHvfJMnmaterialon por ^Kunlaborado" ktp., por ke estontatempe pli ol ĝis 
pgQt $un ■ mondo vidu, ke Esperanto, kiel facila helplingvo por instruistoj 

■kaj lernantoj, kiel bonega interkomprenilo por ĉiuj nacioj, kiel rimedo 
/" por pacigo de la popoloj,

fariĝu komuna afero de ĉiuj progresemaj kaj bonvotaj instruistoj en ĉiuj 
landoj.

Esperante, ke vi volonte konsentos nian alvokon, ni salutas vin, karaj 
kolegoj tutmondaj,

Esperanto-Asocio de Saksaj Geinstruistoj.

Voĉoj de l' homaro.

(.Malmulte konata finstrofo de Zamenhofa ..Prego sub la verda standardo": 
el .Zamenhof Originala Verkaro", Leipzig 1929.)

Kunigu la fratoj, plektigu la manoj,
Antaŭen kun pacaj armiloj! 
Kristanoj, hebreoj, aŭ mahometanoj 
Ni ĉiuj de Di’ estas filoj.
Ni ĉiam memoru pri bon’ de 1’ homaro.
Kaj malgrau malhelpoj, sen halto kaj staro
Al frata la celo ni iru obstine

• Antauen, senfine! ■

El la Zamenhofa Deklaracio pri Homanarismo.

Mi estas homo. kaj la tutan homaron mi rigardas kiel unu familion; la 
dividitecon de la homaro en diversajn reciproke malamikajn gentojn kaj 
gentreligiajn komunumojn mi rigardas kiei unu el la plej grandaj malfeliĉoj, 
kiu pli au malpli frue devas malaperi kaj kies malaperon mi devas akceiadi 
•lau mia povo.

Mi vidas en ĉiu homo nur homon, kaj mi taksas ĉiun homon nur lau lia 
persona valoro kaj agoj. Cian ofendadon au premadon de homo pro tio, ke 
li apartenas al alia gento, alia lingvo, alia religio au alia socia klaso ol mi, 
mi rigardas kiel barbarecon.

Mi konscias, ke ĉiu lando apartenas ne al tiu au alia gento, sed plene 
egalrajte al ĉiuj siaj logantoj, kian ajn supozatan devenon, lingvon, religion 
au socian rolon iii havas; la identigadon de la interesoj de lando kun la in- 
teresoj de tiu au alia gento au religio kaj la pretekstadon de iaj historiaj 
rajtoj, kiuj permesas al unu gento en la lando regi super la aliaj gentoj kaj 
forrifuzi al iii la plej elementan kaj naturan rajton je la patrujo, mi rigardas 
kiel restajon el la tempoj barbaraj, kiam ekzistis nur rajto de pugno kaj 
glavo.
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la Renovigo de la instruado en Aŭstrala.
De Otto Gloeekei, Prezidanto de Ia Urba Lernejkonsilantaro por Wien; 

(Parolita en la Helsingora kongreso.)

En ia jaro 1918 disfalis la impona austra-hungara ŝtato, la nomo Austrujo 
transiris sur malgrandan landon de 6% milionoj da enlogantoj, kies ĉefurbo 
havas preskaŭ 2 milionojn. Tio signifas la pereon de malnovaj ekonomiaj 
interrlatoj, speciale la anstataŭigon de la aŭtokrata principo per la demo- 
krata-respublika ŝtatformo. La lernejo devis adaptigi al la novaj politikaj, 
ekonomiaj bezonoj, dum kio la rezultoj de la plej nova scienca esplorado sur 
la kampo de pedagogio kaj psikologio ne devis esti malatentataj. De la 
unua memento en tiu transforma procedo Wien gvidis. Tial ĝenerale unue 
estu priparolataj la statoj en Wien.

Estas interese, ke la radikala transformo de la popollernejo estis ebla en 
la kadro de la Regna Lego pri Popollernejoj valida depost la jaro 1869. En, 
tiu leto la interkonfesia lernejo, la okjara lerndevo, la unueca lernejo gis la 
10-a vivjaro estis bazitaj. Gis la transformo de la instruado ni en Austrujo 
senescepte havis la t. n. lern-lernejon, kiu en unua vico celis la flegon, de la 
memoro, la instruiston kontraiistarigas al la infanoj kiel la sole donantan kaj 
severan eksteran polican disciplinon konsideras necesa.

La transformo trovis gravajn malfacilaĵojn, ĉefe pro tio, ĉar la instruistigo 
en Austrujo estas ankorau tre malprogresa (4- gis 5-jaraj porinstruistaj se- 
minarioj). En Wien la milito kaj la postmilita tempo kauzis falon de la 
nombro de la gelernantaro je 120 000. Car instruistoj ne estis eloficigata), 
sekvis eksterordinara iiistniist-superfhio, kaj en la lasta jaro la unuan fojon 
povis esti enoficigataj novaj, speciale preparitaj instruistoj. Do ni devis 
klopodi plenan spiritan kaj precipe metodikan transformigon de la jam 
ekzistanta instruista.ro. Per registaraj ordonoj tia Sango ne estas atingebla. 
Kvankam verus multnombraj sugestoj de la lerneja registaro, kiu plivastig- 
inta per fakuloj akiris altan fakan autoritaton inter la instruistaro, la decidiga 
ĉefaĵo estis la entuziasmo de la austra instruistaro, kiu estigis la plej grava 
motoro de la ‘laboro por gia propra transformigo.

Nova instruplano por la popollernejo estis preparata. En Wien kaj en la 
aliaj landoj estis arangataj 253 eksperimentaj klasoj, kaj la projekto de la 
nova instruplano por kritiko estis transdonata al la tuta instruistaro. Feriaj 
kursoj enkondukis la instruistaron en la novajn ideojn. Tri novaj pedagogiaj 
revuoj surprenis la senperan informadon. En Wien estigis la Pedagogia 
Instituto en pli granda amplekso (bodinii la vizito al tiu instituto estas tiel 
forta, ke la akcepto devis esti fermata — 3500 auskultantoj!). La plej gravan 
laboron faris la instruistaj laborkomunumo). En Wien ekzistas 153 tiaj labor- 
rondoj. Dum ses jaroj la instruplano estis provata, kaj post kiam montrigis 
tre bonaj sukcesoj, gi estis enkondukata por la tuta Austrujo.

La nova instruplano starigas generalajn instrui- kaj kleriĝcelojn. el kiuj 
gi derivas la unuopajn jarc-eloji). En la malsupraj kvar klasoj de la popol- 
lernejo la disigo de la instrufakoj estas evitata per la ..kompleksa instruo". 
Anstatau la mefianiki.ga lecionplano funkcias la laborplano de la instruisto. 
La instruobjektoj estas donataj en sia natura interligo. La tro frua sistemeco, 
kiu faris la. instruon tiel seka, estas evitata. Gojo estas la signo de la 
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n 0 v a 1 e r n e j Krom la kompleksa instruo la enkonduko de la metodo de 
vPerlt^t^orado" de la sciaĵoj per la infanoj signifas la duan tre gravan novigon, 
kiun alportis la instruplano. Ne sole la memoro estas flegata, ĉiuj sensoj, 
speciale atikan la mano estas uzataj por la akiro de la sciaĵo per la infanoj. 
La lern-lernejo estas anstataŭita de la laborlernejo. La instruisto sin retenas, 
li utiligas la infanan kreo-gojon, la ago- kaj la scio-volon en plej konvena 
maniero, la infanoj guas la feliĉon de sukcesplena laboro, iii mem sin gardas, 
ke la instruo ne perdas sian porinfanan karakteron. La infanoj estas aktivaj. 
Kiam la trezoroj, kiujn la instruisto logas el la infanoj, estas tro malgrandaj, 
okazas la instrua ekskurso. La ekskurso fariĝis karakteriza ekstera signo 
de la lernejreformo. Fine la plenumo de la principo de hejmeco estas la plej 
bona vojo, por senpere efikantan, vivan klerigan materialon havigi al la in- 
fano. Hodiau la instruplano tiel enkutimigis, ke o-ni ne plu povas imagi alian 
ol tiun modernan lernejon.

En jaro 1927 sukcesis, efektivigi por la tuta Austrujo novan 1e r n e j- 
o r g a n i z o n. La antaŭa triklasa burglernejo (altigita popollernejo) estis for- 
igata kaj nun sur 4-jara popollernejo surkoiistniata la 4-jara ĉ eflernejo 
kiel deviga lernejo. Kvankam ne sukcesis atingi la celatan organizon de la 
absoluta u n u e c a l e r n e j o gis la 14-a vivjaro, sed fakte oni tre alproksim- 
igis al tiu celo, ĉar kaj por la 4-klasa ĉeflernejo kaj por la 4-klasa malsupra 
mez-lernejo (malsupra ŝtupo de la mezelernejo) validas la sama instruplano, tiel 
ke ĉiutempe transiro de unu al la alia lerneja kategorio estas ebla sen ekza- 
meno, se la cenzuroj estas sufiĉe bonaj. Ankau tie en jaro 1928 la definitivaj 
novaj instruplanoj estis enkondukataj. En la ĉeflernejo estas arangataj dife- 
rencigoj per la kreo de du kolonoj: kolono A akceptas la. bonkapablaĵn kaj 
antaiiencelantajn infanojn, la kolono B la pli malfortajn., kiuj bezonas apogon. 
Ankau tie la labormetodo regas. La fremdlingvoj komencas nur en da dua 
klaso de la ĉef- au malsupra mezlernejo.

Por la nova lernejorganizo de Austrujo estas karakterize, ke ankau la in- 
fano de senposedaj gepatroj ricevis kelkajn eblecojn de supreniro: post la 
4-jara popollernejo (senkosta) por tre bone talentitaj infanoj la eniro en 
Regnan Edukinstituton (mezan lernejon) kun internato (la kotizoj dependas 
de la salajro de la gepatroj), estas ebla, au sekvas pluaj kvar jaroj en la ĉef- 
lernejo (senkosta) kaj poste au eniro en profesian lernon (profesia lernejo), 
en faklernejon au superan mezlernejon (stipendioj'). Oni rajtas aserti, ke en 
neniu alia lando la supreniro de la kapablaj infanoj estas tiom faciligita kiom 
en la respubliko Austrujo.

Apud tiuj lernejkategorioj ankorau arangoj estas kreitaj, kiuj ankau al 
tiuj infanoj, kiuj ne povis viziti normalan ĉeflernejon, ebligas atingi la uni- 
versitatan maturon, se iii havas la necesan kapablon. Tiuj infanoj, kiuj po- 
sedas bonan ateston pri absolvo de (eflernejo sed ne povis lerni fremd- 
lingvon, kio ofte okazos en vilagaj lernejoj, eniros en t. n. transkondukaĵ 
klasoj, kiuj estas enŝovataj inter la ĉeflernejo kaj la supera mezlernejo kaj 
devas peri la necesajn lingvo-sciojn. Infanoj, kiuj vizitis popollernejon kun 
nur malmultaj klasoj, venas en specialajn mezlernejojn (Aufbauschulen), kiuj 
konsiderante la instruitecon de la infanoj kondukas ilin al universitata ma- 
turo. Eĉ por plenkreskuloj, kiuj jam staras en profesio, plenumis sian pro- 
fesian lerntempo!! au plenumis sian 17-an vivjaron, ekzistas mezlernejoj por 
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laboristoj, en kiuj la studantoj en 4-jaraj vesperkursoj atingas la maturon de 
supera mezlernejo.

La kompleksa instruo celas la edukon al demokratio, al sociala sento. 
Moderna klaso ne estas nuda ejo. La muroj estas ornamitaj per bildoj, la- 
boroj de lernantoj; floroj staras en la fenestro. Kie la novinstalo de klasoj 
povis esti efektivigataj, oni forigis la malkomfortajn, ofte kontrausanajn 
benkojn kaj anstatauigis ilin per naturaj mebloj, nome tabloj kaj seĝoj. Ne 
plu: „La manojn sur la benkon!", sed „Movu la manojn!” estas la devizo. 
Car en la moderna instruo la instruisto laueble sin retenas, la infanoj devas 
paroli unu al la aliaj, la malnova maniero, starigi la benkojn unu post la alia, 
farigis sencela. La infanoj vidu upu la aliajn. Tial oni starigas la tablojn 
en duonrondo. La katedro, el kiu la instruisto tronis super la lernantoj, farigis 
superflua. La instruisto nun staras meze en la rondo de la infanoj. L i j a n 0 
plu estas la severa ekstera autoritato, li farigis a rn i k o. 
gvidanto kaj edukanto de la junu laro.

La plej granda metodika sukceso estas, se la instruisto sukcesas, plialtigi 
la intereson de la infanoj en tiu grado, ke iii 'plene estas kaptitaj de la instru- 
objekto, ke la instruisto povas sinrete n i, kaj sekvas diskuto inter la lern- 
antoj. Doneplu: „Vi nur devas paroli, se la instruisto demandas vin!” (mai- 
nova autoritato-principo), sed: .Parolu, se vi scias au volas ion, en la socie 
necesaj formoj!". Antaue ekzistis kiel valida lego la le r n e j o - o r d o. Oi 
estis prelegata komence de la lernej-jaro kaj celis reguli la lernejan vivon per 
malpermesoj kaj ordonoj, kiuj estis fiksitaj de la lernejestro; same kiel faris la 
regista ŝtato. Eu demokrata ŝtato la civitanoj mem kreas la legojn. Tiel 
nun ankau okazas kun la lernejo-ordo. La infanoj baldaŭ ekkonas, ke ordo 
devas esti, kaj donas mem al si, kiel la civitanoj, siajn legojn el sia sperto. 
Tiel el spertoj kaj bezonoj de la lerneja vivo la ordo per kunlaboro de la in- 
fanoj estas .ellaborata". Tiel en plej frua junuleco la infano jam praktike 
estas atentigata, ke gi ankau en la propra intereso devas indulge atenti la 
alian homon, gi lausisteme estas kondukata al sociala sento kaj ago.

Dum la lerntempo inter la 14-a kaj 18-a jaro, parte ankau pli frue aperas 
la le r n e j o - k o m u n u m o j (lernanto-komunumoj). La celo de la lernejo- 
komunumo estas: Evoluigo de vera solidareco kaj per tio altigita kamarad- 
eco, densaj interrilatoj kaj reciproka kompreno inter instruistoj kaj lern- 
antoj, civitana eduko, komuna arta kaj sporta ago. La lernejo-ko- 
munumo kunlaboras en konservo de la ekstera ordo en la lernejo kaj en la 
ordigo de disciplinataj aferoj. Kelkfoje gi ankau havas la rajton, fari pro- 
ponojn por cenzuro en .konduto". Rilate la administradon: Partopreno en la 
administrado de la biblioteko por lernantoj, de la instruilo-kolektoj, lernejo- 
gardenoj kaj -laborejoj, de socialaj arangoj por prizorgendaj lernantoj; pre- 
paro kaj efektivigo de lernejaj festoj, kunlaboro en organizo kaj efektivigo 
de la migrado-tagoj, junulaj ludoj; instalo kaj administrado de hejmo por 
lernantoj.

Plua fundamenta ideo de la reformo trovigas en la edukado al e s t i m o 
a n t a u 1 a 1 al) o r o. La enkonduko de la laborinstruo en malsupraj klasoj, la 
daurigo de tiu instruo en la metodikan manlaboron, kiu estas deviga en ĉiuj 
lernejoj, efikos, ke en videbla tempo en Austrujo neniu .intelektulo" laboros, 
kiu en sia junula ago ne staris ĉe rabot- au tornstablo.
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Grandan gravecon en Wien atingis la g e p a t r a j unuiĝoj. La celo 
estas, ia ĉiam pli densa enpenetro de la gepatraj unuiĝoj en la lernejon ĝis 
efektiva eduka komuneco. La gepatraj unuigoj nur povas labori kun sukceso, 
se iii estas, tute senpolitikaj. En la gepatraj konsilantaroj de la Vienaj unuigoj 
en la lasta jaro laboris 8887 gepatroj kaj 2398 instrupersonoj, sume 11 285 funk- 
ciuloj. Unu triono de la gepatraj konsilantoj estas virinoj. Dum la lasta lern- 
jaro estas arangitaj 2301 gepatraj kunvenoj kun 223 000 vizitintoj. Apud la 
generalaj gepatraj kunvenoj tiuj por unuopaj klasoj atingas specialan grav- 
econ. Entute en la lasta jaro de la gepatraj unuigoj estas organizitaj 5242 
arangoj kun 514 000 vizitintoj. Revuo „Gepatra domo kaj lernejo” zorgas 
por daŭra interligo inter la gepatroj.

Fine estu menciataj la subtenoj de la u r b o W i e n , kiuj nur ebligis la 
lernejreformon. Ciuj lerniloj (libroj, skrib- -kaj desegna kaj manlabora mate- 
rialo ktp.) estas donataj al ĉiuj lernantoj senpage. La meza lernanto- 
nombro de klaso en Wien estas 30. Anstataui la nenature kompilita lego- 
libro la infano en ĉiu klaso ricevas 10 gis 15 verajn librojn, kiuj lau enhavo 
kaj ekstero estas modelaj: laklaslegaĵon.

110 libroj estas priparolataj kun la infanoj dum la lerneja tempo. Lem- 
e j a j 1 a b o r e j o j kaj kuirejoj estas arangitaj. Wien preparas siajn instru- 
istojn en a 11' 1 e r n ejaj k u r soj, kiujn povas partopreni nur posedantoj de 
maturo-atesto de supera mezlernejo au de instruista seminario.

Belega P e d a g o g i. a C e n t r a l b i b 1 i o t ek o, kiu hodiaŭ ampleksas 
150 000 volumojn, estas donaco de la urbo al la instruistaro. Se Wien 
hodiau estas la celo de sennombraj ekskursoj kaj oficialaj vizitoj de fak- 
uloj, kiuj venas el la tuta mondo, por ekkoni la esencon kaj la sukcesojn 
de tiu lernejtransformigo, tio devas esti dankata en unua vico al la amik- 
eco de la urbo por la lernejo, sed tre speciale al la oferemo kaj profesia 
sindonemo de la Viena instruistaro. Fakte eniris nova sento en 
n i a j n 1e r n e j o j n.. Kompreneble estas ankau en Wien kaj mistra) lernejoj 
pli kaj malpli kapablaj instrupersonoj. Kompreneble la ideala stato de mo- 
derna lernejorganizo tute ne jam estas atingita. Ni staras ĉe la komenco. 
Sed ni kredas, ke la komencita vojo de komuna, laboro inter urbo, gepatroj, 
instruistoj kaj lerneja registaro estas la sole gusta, por plenumi laboron., kiu 
estas tauga por eduko de generacio, kiu en korpa kaj spirita forto estas sirm- 
ita kontruii akcidentoj kaj malbonaj sortoj de individuoj kaj de la tuto.

Kun fiero ni citas la diron de la granda svisa pedagogo Ferriere: „W i e n 
estas la ĉefurbo de la infan o“.

Trad. Goldberg.
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Esperanto Rai matematiko.
De Otto Simon, Wien.

Inter la esperantistoj sin trovas proporcie pli da matematikistoj ol da filo- 
logoj, kaj en la komenco de la movado preskaŭ ŝajnis, se oni juĝis lau 
adeptoj, ke Esperanto estas ne lingva sed nombra afero. Kiu ne konas la 
■kondukantojn de nia heroa epoko, Bourlet, Briand, Merav, Berdelle, Dom- 
brovski, de Saussure kaj multaj aliaj! Cu tio nur hazardo? Sajnas al mi 
ke ne. Lingvo unuavice estas afero de psikologio, ne de logiko. Tial ni ne 
miras, ke ĉiuj lingvoj havas multajn esceptojn, precipe ĉe vortoj ofte uzataj. 
Ne la logikema plenkreska, homo, sed la primitiva infano elpensis la ĉiutagajn 
esprimojn. Nur post disvolvigo de la genta lingvo gi trovis ekzemple, ke 
oni gramatike regule povus formi la virinan sekson per aldono de certa 
sufikso. Sed en nenia lingvo lau mia scio tiel ofta ideo kiel „patrino“ estas 
regula derivo de „patro“. Kontraŭe, matematiko estas afero de matura 
homo, estas afero severe logika, sed ankau al gi ne mankas elementoj de la 
primitiva epoko en gia bazo, kiun ni ne povas malhavi, nome en la nombroj. 
Ni scias ke multaj lingvoj havas neregulaĵojn inter la nombroj dek kaj dudek, 
ke la duciferaj nombroj en germana lingvo estas veraj monstroj per la en- 
ŝovita vorteto „kaj“, ke oni elparolas unue la unuojn, poste la dekojn. Ce 
tri-ciferaj nombroj do oni elparolas antaue la centojn, poste la unuojn, poste 
la dekojn. Terura kutimo, pri kiu povas pleo di ne nur la telefonoficistinoj 
sed ankau la instruistoj de logaritmoj. En franca lingvo la nombroj inter 
sepdek kaj okdek kaj poste inter okdek kaj naŭdek postulas jam iom da 
aritmetiko, por 98 oni diras 4X20+10+8, do vera adicia problemo!

En la gepatra lingvo tiaj artifikaĵoj ne multe genas, oni ilin ja kutimas 
de post la infana ago. Sed alia estas por fremdaj lingvoj. Kontrolu vin kaj 
vi trovos, ke legonte tekston en fremda., eĉ bone konata lingvo, tamen vi 
legos la nombrojn skribitajn per ciferoj en gepatra lingvo. Do germano jene 
legos francan tekston: L’ann.ee a dreihundert fiinnindseclizi.g jours. Tial 
Berdelle eĉ proponis, ke lernante novan lingvon oni antau ĉio lernu „nombri“.

La celo de Esperanto estas logikigi la lingvon. Tial gi elpelas la es- 
ceptojn, enkondukas fiksajn prefiksojn kaj sufiksojn, reguligas, reguligas, re- 
guligas. Ne dubo, ke tio multege faciligas la ellernadon de Esperanto eĉ por 
la mezklera homo, sed tie miro, ke tia artefarita, arkitektura lingvo unuavide 
devas repuŝi la lingvanon. Car ne la rektajn liniojn de la lingvaj konstruajoj, 
la regulajn kortojn, la pra.ktikajn glatajn murojn li serĉas kaj ŝatas, sed la 
poeziajn balkonojn, la per hedero ĉirkauvolvitajn pordegojn, la turojn kaj 
turetojn. Sen bildo: La lingvisto sin okupas au alimenan sin okupi? gis nun 
pri la. ne laulege kreskinta lingvo, la kauzojn de giaj esceptoj li volas rekoni, 
la legon kovritan per la esceptoj li aspiras. Je tiaj problemoj li elprovas 
sian. sagacecon, jen la fonto de formala klereco, kiel li gin komprenas. Lin 
ne allogas la simpleco de Esperanto, kiu lau lia gisnuna maniero de spekulacio 
similas al enigmoj, kiuj de komence antaudiras la solvojn.

Sed la matematikistoj sopiras al klareco, simpleco, logikeco. Ili preskaŭ 
trovas la idealon en matematika skribmaniero. La pazigrafio, precipe en 
decimala sistemo, kontentigas eĉ altajn postulojn. Des pli malagrablaj estas 
la buŝaj nelogikajoj, de kiuj mi citis kelkajn pli supre.
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Sed la simpatio de matematikistoj devas esti pli profunda. La leganto 
de romanoj au noveloj facile estas kontentigita per la samnacia literaturo; 
ĉar la aro da beletristikemaj homoj en ĉiu civilizita nacio estas sufiĉe granda, 
valoras, traduki bonajn librojn. La sama okazas ĉe kelkaj popularaj sci- 
encoj, filozofio, historio ktp. Sed pri matematiko en ĉiu nacio nur estas mal- 
granda adeptaro. Reciproke iii komprenas la ideografion de la formuloj, ofte 
iii divenas la. tekston., kunliganta unu formulon kun dua, sed se la studanto 
nur unu vorton ne komprenas, tuj la legado haltas, oni nur malfacile aŭ tute 
lic povas tegi la disertacion gis fino. Krom tio la nombro de matematikistoj 
estas tiel mal.gra.nda, ke ĉiuj jurnaloj skribitaj en unu lingvo suferas finance 
pro deficito de abonantoj.

En aparte malbona cirkonstanco estas la anoj de malgrandaj nacioj; giaj 
matematikaj komunumoj estas tro malgrandaj por eldoni gazeton, do giaj 
anoj estas devigataj legi nur fremdlingvajn revuojn kaj uzi ilin, se iii pro- 
duktas mem. La matematika vortaro (Bricard) efektive estis la unua faka 
vortaro de la esperantistoj.

Esperanto do pruvas, kian profiton arta ilo de logika spirito povas doni 
al grava scienco, ne nur je vidpunkto de logikigo, sed ankau de internaciigo. 
Tamen je vidpunkto de logikilo por matematikisto Esperanto havas ankoraŭ 
alian, pli gravan signifon. Oni ja scias ke Leibniz profetis eblecon elpensi 
algebron de pensoj, ideoj. Erare oni en la komenco de nia movado opiniis, 
ke per tio li antauvidis la solvon de 1' problemo de internacia lingvo. Ne, 
tion Leibniz nek supozis nek pretendis, esperis. Li nur pensis pri algoritmoj; 
analogan la kemio jam havas, klarigante procedojn de kemia sintezo kaj 
analizo, au la bibliografio ktp. — Tia „lingvo de ideoj" Esperanto ne estas. 
ne pretendas esti, sed gi estas grava etapo al tiu ĉi celo multe pli malfacilai 
multe pli teoria ol la problemo de internacia lingvo.

La spirito dc la lernejoj Kai lernolibroj.
De Dezso Lipbt, lerneja inspektoro en Szombathelv, Hungarajn.

La nacia spirito kaj la generala kompreno estas direktita de la lernejo. 
Oni povas dir.: la spirito de ia nacio estas la. sama kiel tiu de gia lernejo. 
La estonteco de ia nacio dependas de la funkciado de giaj lernejoj. Kaj 
kiel finreziilto oni povas konkludi, ke la venonta prospereco de la homaro 
dependas de la harmonia, unuigita laborado de tutaj diverslandaj lernejoj.

Se ni intencas krei generalan kaj komprenan spiriton inter diverslingvaj 
popoloj, estas nepre necese, ke unuavice la lernejoj funkciadu en tiu ĉi spirito 
'kaj kreu la bezonatan bazon.

La ĉeftasko de lernejoj estas do: eduki la junularon ekkoni la veron, 
montri al iii nur la purajn, verajn faktojn kaj per tio prepari ilin por pli kom- 
preniga vivo.

La lerneja edukado havis ĉiam sian grandan influon sur la sekvonta vivo 
de lernanto. La eraroj kaj malperfektaj scioj akiritaj dum lerneja tempio 
povas esti dangeraj, eĉ katastrofaj en la vivo de ia. nacio. La lastaj dek 
jaroj povas montri sufiĉajn malĝojajn spertojn kaj datojn rilate al tiu ĉi aferoi
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La estonta lernejo plenumos do sian taskon nur tiam, se gi ĉiam kaj ĉie 
instruos la sanktan veron.

Memkompreneble la lernolibroj kiel esprimiloj de la vero devas esti verk- 
itaj ankaŭ nur iaU la menciitaj principoj. En la lernolibroj ne devus esti 
io alia ol la klara verajo, la puraj faktoj. Tiu ĉi principo estu realigita en 
■a geografiaj, historiaj lernolibroj same kiel en matematikaj au natursciencaj 
libroj. •

Nelonge mi translegis kaj studis el tiu ĉi vidpunkto plurajn alilandajn 
geografiajn lernolibrojn kaj mi devas bedaurinde konstati, ke la diritaj prin- 
cipoj ne estis plenumitaj en tiu ĉi libroj. Estis pluraj en kiuj trovigas eraraj 
ideoj, principoj kaj antaujugoj. Estis eĉ tiaj, kiuj pritraktis la konojn el po- 
litika vidpunkto. Oni devus tute forigi la politikon el lernolibroj, ĉar la po- 
litiko estas tute individuala kaj ĉiam ŝanĝiĝas lau la percepto, penso kaj pre- 
cipe lau egoisma intereso. Neniaj faktoj estu pritraktitaj en lernolibroj el 
tiu vidpunkto. La politiko ne servas la puran veron, pro tio ne havu lokon 
en lernolibroj.

Estus laucele kaj vere dezirinde, se la Esperantistaro ankau helpus la 
koncernajn faktorojn en havigo de gustaj geografiaj, historiaj datoj. Per 
Esperanto oni povus malfacile kolektigi la menciitajn datojn el diversaj 
landoj.

Por la gusta geografia kaj historia instruado mi proponus jenan:
1. La Esperantistaro postulu, ke la geografia kaj historia instruado estu 

en ĉiuj landoj gusta kaj koresponda lau la ekzistantaj fakoj kaj datoj.
2. La Esperantistaro komencu agadon en ĉiuj landoj por forigi el instru- 

ado, precipe el lernolibroj, ĉiuj erarojn, eventuale malbonintencajn faktojn 
au kelkajn antaujugojn pri ia nacio. La politikaj tendencoj, klarigoj estu same 
forigitaj el la lernolibroj.

3. La eldonistoj kaj lernolibroverkistoj havigos la geografiajn kaj histori- 
ajn datojn direkte el la koncernaj landoj. Por efektivigi tiun ĉi celon la naciaj 
esperantistaj centroj eldomigos unu mallongan, guste verkitan geografian kaj 
historian priskribon de sia lando kaj sendos ilin al la alilandaj esperantistaj 
centroj.

4. La naciaj esperantistaj centroj sendigos tiamaniere havigitajn priskrib- 
ojn, al diversaj instruistaj societoj, al libroeldonistoj kaj pli konataj verk- 
isttoj, kiuj okupas sin pri menciitaj libroj. La instruistaj societoj estu sam- 
tempe petinte, ke priparolu, konatigu la sendotajn priskribojn al instruistaro 
kaj postulu de iii la uzadon de konatigajn datojn en lernejoj.

La verkistoj kaj eldonistoj estu same petinte, ke ĉe la nova eldono de ia 
geografia kaj historia lernolibro konsideros la senditajn datojn kaj korektu 
iliajn eldonajojn lau la priskribado.

5. Estus ankorau laucele, se tiu ĉi grava demando estus pritraktita en la 
diversaj pedagogiaj gazetoj, kunvenoj kaj tiamaniere estus generale konat- 
igitaj la eraroj ekzistantaj en alilanda geografia kaj historia instruado.

Estas eble, ke per Esperantismo oni povus sukcese solvi tiun demandon, 
kiu grandmezure ĉesigus supozitajn antaujugojn, grandajn geografiajn 
erarojn de kelkaj, speciale de malgrandaj nacioj.
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Kunveno de la Edukada Instituto en Novzelando.
La jara kunveno de la N. Z. Edukada 

lnstituto okazis en Wellington de la 13-a 
gis la 17-a de Majo. Kiel novan prezid- 
anton oni elektis s-ron J. C. Poison, M. A. 
La urbestro de W’ellingtoii. la ministro 
de edukado kaj kelkaj parlamentanoj ĉe- 
estis.

La ĉela iemo estis Ja reorganizado de 
la eduka sistemo. Post diskuto oni ak- 
ceptis la jenan: ■

1. Car la edukada procedo estas sen- 
interrompa. la N. Z. edukada sistemo ĝis 
la tmo de la duagrada kurso devus esti 
sub la. estrado de unu sola autoritato en 
ĉiu difinita loko.

2. La unua bezono por iu sistemo de 
reorganizado estas la malpliigo de la 
grandeco de la klasoj en la unugradaj 
lernejoj.

3. La edukada sistemo estu rcoraiiiz- 
ita kun la rekono de la sekvantaj ŝtupoj: 
3—5 jara; 5—11 unuagrada; 11 duagrada.

4. La sekvantaj principoj estu aikcept- 
ataj por la unuaj stupoj de la duagrada 
kurso:

a) de la ago de 11 ĝis 15 jaroj neniu 
specialigado en la direkto de agrikul- 
tura, komerca . au industria edukado 
estu provita sed tiu periodo estu ri- 
gardata kiel klariga por eltrovi la em- 
ojn de la lernantoj:

b) la lecionaro provizu por vario de 
kursoj por ebligi ke oni donu inklinon 
al lernantoj de diversaj emoj:

c) 1. Por grandaj urboj oni starigu unu
au pli de la sekvantaj:
a) ..Supraĵoj" al ekzistantaj unua- 

gradaj lernejoj:
b) „Malsuprajoj“ al reformitaj dua- 

gradaj lernejoj:

c) Apartaj lernejoj:

2. Por malpli grandaj urboj la altlern- 
eja sistemo estu uzata. (Notu ke 

en malgrandaj urboj. la duagrada 
■lernejo estas aldono al ia unuagrada 
lemejo kaj sub la sama estro.):

3. En kamparaj lokoj oni kunigu la 
lernejojn kaj fondu altlernejojn:

d) Provizo estu farata por la transfero 
(translokigo) je frua ago de infanoj 
momrantaj fortan studentecon al por- 
uHiversitata kurso:

e) Oni diferencigu inter la kursoj de alt- 
lernejoj kaj teknikejoj (teknikaj lern- 
ejoj):

f) Vizitado estu deviga por ĉiui lern- 
antoj gis la 15-a jaro. (Nun lernantoj 
povas foriri se iii finis la unuagradan 
kurson aŭ se iii havas 14 jarojn.)- • 
Aliaj interesaj rezolucioj estas:

Oni agu plue pri la malpligrandigo de 
klasoj. 16 kvadrataj futoj estu la mini- 
mumo de plankspaco po lernanto.

Oni voĉdonis kontrau propono „ke ia 
s peco de biblia instruado estas necesa 
cn niaj lernejoj".

Car la edukada fako pro sia metodo 
permesanta la uzadon de nur specialaj 
rajtigitaj lernolibroj tiel ke infanoj ir- 
antaj de unu lernejo al alia povas uzi la 
samajn librojn. malhelpis la liberan kon- 
' uradon en la produkto de lernlibroj kaj 
pro la alta prezo posmilita de privataj 
firmoj. la edukada fako estu petegita el- 
doni siajn proprajn lernlibrojn kaj kajer- 
ojn.

La anstatauigo de pupitroj per tabloj 
kaj segoj estu petita.

La fako provizu skribmaŝinon kaj mult- 
obligilon. kie! parton de la kutima ekipo 
de lernejoj. '

Pluaj kuracistoj estu enoficigitaj por 
lerneja, laboro.

Rim. de 1’ Red.: Altlernejo = angle 
„high school".

C. J. Adcook (el TEPS).
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Norvegaj lernejoj 
Haj Iliaj problemoj.

(El la parolado de 
s-ro .Job. Hertzberg, rektoro 

de la Stabekk-Lernejo. Norveguio. 

okaze de ia Helsingora kongreso.)

Estas inter la Privataj kernetoj, ke oni 
kutime atendas trovi la Liberajn Lern- 
ejojn. En Norvegino efektive preskaŭ 
ne ekzistas Privataj Lernejoj. Ciuj lern- 
ejoj estas Stataj au Burgaj (Mttmcipalaj) 
Lernejoj. Eble ĉi tio mirigos, ĉar oni ku- 
time opinias, ke la norvegoj estas tre indi- 
viduecaj. Eble la klarigo kuŝas en tio. 
ke la individueco de. la instruisto scias 
kie! trovi liberecon en la kadro de la 
oficiala kursaro. Kie! ĉi tio okazas en 
Norvegino. montrigos en la sekvanta en- 
kĉto.

Norvegino havas areon egalan je tiu 
de la Britaj Insuloj. au tiu de Italio. kaj 
logantaron iom malpli grandan ol tiu de 
Parizo. La logantaro estas. sekve. tre 
maldensa. Du trionoj logadas en la 
kamparo. Estas malfacile administri tian 
popolon. kaj speciale ties Lernejan 
Fakon. Kelkaj donotajoi klarigos ĉi tion. 
En la Kamparaj Elementaj Lernejoj, kiuj 
havas kurson sepjaran. estas 3oo ltni! ge- 
lernantoj. (en la Urbaj Elementaj Lern- 
ejoj IOI! OOO). Ci tiuj 300 OOO gelernantoj 
trovigas en 6 ooo lernejoj, t. e, meze 50 
geknaboj po ĉiu lernejo. sed. fakte. mul- 
taj lernejoj havas tre malmultajn gelern- 
antojn. en 75 lernejoj oni akceptas mal- 
pli ol 6 gestudantojn (!). Sekve. multaj 
lernejoj ne dividigas lau klasoj. au iii di- 
vidigas en nur du klasojn. spite la takto. 
ke la lerneja kurso estas sepjara. Unu 
mil lernejoj estas nedividitaj. du mil lern- 
ejoj bavas po du klasoj. 15 OOO infanoj 
havas vojon gis la lernejo kiu estas longa 
pli ol kvar kilometrojn (3 anglaj mejloj); 
sekve oni lasttempe konstruis kelkajn 
loĝlernejojn. Tamen. la Kamparaj Ele- 
mentaj Lernejoj havas bonajn samkiel 

malbonajn flankojn. Estas bona. sufiĉa 
nombro da kvalifikitaj geinstruistoj. eĉ 
en la plej malproksimaj kaj malriĉaj regi- 
onoj. Nur 1.5 elmilo el ĉiuj infanoj de 
lerneja ago estis neinstruita dum jaro 
iPĉh-a (ĉiuj statistikoj donataj rilatas al 
tiu citita jaro); la sola kauzo estis mal- 
sano. Rilate al nevizitado (foresto). nur 
4.3 elcentoj de la nombro da lernejaj 
tagoj laŭleĝe fiksitaj estas preterlasitaj. 
kio estas malmulta konsiderante la long- 
ajn vojojn kaj la severan klimaton dum 
la plej granda parto de la jaro.

La ĉefa karakterizo de la klerigado. 
•kiun ricevas lti infanoj en la Kamparaj 
Elementaj Lernejoj estas. ke iliaj hejmoj 
kaj la lernejo dividas inter si la kierigan 
taskon. La lernejaj trimestroj (periodoj) 
estas arangitaj. tiel ke la infanoj dis- 
ponas pri sufiĉe da tempo por partopreni 
plene en la laborado ĉe la ordinara 
kampara hejmo norvega. La lernejaj 
horoj dum la jaro kune sumigas meze je 
18 semajnoj. Proksimume 60 OOO infanoj 
vizitas la lernejon dum malpli ol 15 se- 
mainoj. En multaj lokoj la lernejo mal- 
fermigas nur ĉiun duan labortagon. En 
aliaj lokoj 2 lernejaj semajnoj aiternas 
kun 2 semajnoj ĉe la hejmo. La lernejo 
neniam malfermigas dum la tempo de 
printempa laboro. de fojnado kaj de ri- 
koltado. Estas interese. kompari la re- 
zultatojn atingitajn dum la malmultaj 
lernejaj horoj de la Kamparaj Elementaj 
Lernejoj kun tiuj atingitaj dum la 40 horoj 
de la ordinaraj Urbaj Elementaj Lern- 
ejoj. La antauaj povas kontentige kon- 
ikiri kun la lastaj. En kelkaj rilatoj la 
kamparaj infanoj okupas la unuan lokon. 
Hi havas pli klaran koncepton pri nom- 
broj. iii pli bone verkas memstare. iii 
pli bone lernas fidi tute je si. La pli 
granda memstareco de la infanoj de la 
Kamparaj Elementaj Lernejoj eble povas 
animu deveni el tio. ke ĉi tiuj lernejoj 
estas ofte pli-malpli nedividitaj lau klasoj. 
La instruisto ja d e v a s multe pli lasi la 
infanojn al propraj rimedoj. Eĉ la mal- 
bona edukada ilaro ne estas necese kon- 
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trauajc. La malmultaj libroj de la kon- 
sulta libraro estos pli multe uzataj. ' Kai 
la malriĉa provizo de sciencaj aparatoj 
eble stimulos eltrovemon kaj ĉe instru- 
isto kaj ĉe lernanto.

Kiei ekzemplon, la paroladanto donos 
priskribon de aparta Kampara Elementa 
Lernejo, nome Hvggen Skole. La 
nomo estas takte honorata dum longa 
tempo familiamo, malfacile klarigebla, 
sed ĉiu ajn norvego rilatigos ĝin kun la 
vorto „hvgge“, kaj sentos, ke „Hyggen“ 
signifas gajan lokon, komfortan angulon. 
La nomo taugas por multaj kamparaj 
lernejoj en Norvegujo. Hvggen Skale si- 
tuas ĉe malgranda golfeto de granda 
.fjordo" izolata de la ĉefa parto de la 
distrikto de altaj krutajoj el granito. La 
loganto! estas precipe S'mnmibstcj. La 
lernejo havas proksimume inti gelernant- 
ojn, kaj dividigas lau 4 klasoj, el kiuj du 
alternas kun la du aliaj ĉiun duan tagon. 
Ĉiun tagon trovigas en la lernejo unu 
supera klaso kun instruisto kaj unu mal- 
supera klaso kun instruistino. Do, ĉe 
Hvggen Skole estas du geinstruistoj, kiuj 
estas geedzoj kaj ambaŭ entuziasmaj pe- 
dagogoj. La plimulto el la lerneja ilaro 
estas memfabrikita de 'a instruisto, s-ro 
A. Killingstad. Kiel sciencisto li estas 
vere klerulo. Lia kapablo, ilustri natur- 
ajn objektojn, estas rimarkinda.

Kiel la idealoj de la Liberaj Lernejoj 
nun ekrealigas en la Urbaj E ie - 
mentaj Lernejoj? Du fa.ktaj ek- 
zemploj estu citataj, unu el la Rothaugen 
Lernejo en Bergen, kie estas unu el la in- 
stmistmoj, f-ino Frida Lind, kiu ekfaris 
eksperimentojn. Inspirate de la Gemein- 
schaftsschulen en Hamburg kaj Berlin ŝi 
komencis, zorge kaj tre laugrade, efektiv- 
igi kelkajn teoriojn je kiuj si jam lernis 
simpatii, sed ĉiam ene de la kadro de la 
oficiala lerneja kurso. Sed nun Si ricevis 
permeson de la Urba (Mtimipala) Lerneja 
Inspektoro, por la proksima jaro, kiu ebl- 
igos al Si, fari sian klason libera eksperi- 

menta klaso, (kvankam kun kelkaj re- 
zervoj). Ĉi tio estas unii el la manieroj lau 
kiuj la novo havas komencon, kaj unufoje 
komencita, ja neniam haltos. Alia ekzetn- 
plo estas el la S a g e n e Lernejo en 
Oslo. Ĉi tie nenia permeso estas havigita, 
nek petita, sed la reguloj kaj principoj kaj 
la studoplano de la Urbaj Lernejoj en 
Oslo, lau neesprimita konsento reciproka 
inter la geinstruistoj de la Sagene Lernejo, 
plenigis je la spirito de la Nova Edukado. 
La tendenco de la lernejo estas kreita 
de la lerneja direktorino, s-ino Anna 
Sethne. Si akceptas ĉiujn sagajn novajn 
ideojn de siaj geinstruistoj per plena in- 
teligento kaj bona konsilo, kaj ankaŭ per 
sperta, utila helpo. Ĉi tiu estas la vojo, 
kiun sekvos la Nova Edukado en Nor- 
vegujo, nome, pere de la Municipalaj 
(Urbaj) Lernejoj (au Registaraj Lernejoj).

Pli favorataj lau kondiĉoj estas, tamen, 
la novaj specoj de lernejo, kiu lasttempe 
fondigis, post kiam la Nova Edukado est- 
igis laumoda, ĉar la idealoj de la Nova 
Edukado ja havas ŝancon realigi en la 
studoplano jam de la komenco. Tiel estas 
ĉe la daurigaj lernejoj en Norvegujo. Ilia 
kreskado datas de la komenco de la nuna 
jarcento. En la jaro 1926— -1927 ekzistis 
proksimume 328 kamparaj lernejoj tiu- 
specaj en Norvegujo. Sed la Dauriga 
Lernejo estas pli guste lernejo urbspeca, 
kies celo estas certigi, ke la junularo de 
granda urbego, post forlaso de la ele- 
menta lernejo, pasigos aktivan kaj utilan 
vivadon. La Dauriga Lernejo en Oslo 
estas kreita de f-ino Dagmer Graff-Wang. 
Gi estas precipe lernejo por knabinoj, 
ĉar oni alimaniere prizorgis la knabojn 
per manlaboraj preparaj lernejoj, tek- 
nikaj lernejoj, ktp. Gi havas kvar fakojn: 
metian, vestaj- kaj kostum-fabrikadan, 
ĉapelistinan kaj dommastrumadan fakojn.

Esperantigis H. Stav, Bouriiemoiith, 

Hants., Anglujo.
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Gentro - HelSing^r -
Budapest

en instruista j gazeto).
En lalastaj jaroj la internacia instruist- 

aro — organizita en kvar diversaj aso- 
cioj — pli kaj pli dense interrilatas en 
konferencoj kaj kongresoj, per bultenoj 
kaj gazetoj. Ni esperantistoj sopiris kaj 
nun salutas tiun staton. Car ni scias, ke 
la internacia vivo ekzemple dum kon- 
gresoj tre klare montros al la internaci- 
emuloj la neeviteblecon de komuna inter- 
komprenilo — aŭ tia interkomprenilo tute 
ne estas necesa.

Nun denove pasis du grandaj ititer- 
naciaj pedagogiaj kongresoj: Mondfeder- 
acio de Edukasocioj en Ĝenevo kaj In- 
ternacia Laborrondo por Nova Eduko en 
Helsingor. Cu tie oni sentis la lingvan 
mizeron? Cu iu eminentulo raportis au 
diris ion pri la lingvaj malfacilajo;? Mal- 
pacience ni demandas.

En tri gravaj instruistaj gazetoj ni 
trovis traktadon de nia afero: Leipziger 
Lehrerzeitung (Leipziga Instruista Ga- 
zeto), Sachsisohe Schuizeitung (Saksa 
Lerneja Gazeto) kaj The Schooimaster 
(La Instruisto).

En la ĉefartikolo de LLZ, n-ro 25, 
Reinhold Lehmann raportas pri la kon- 
greso en Ĝenevo. La problemon de ko- 
muna interkomprenilo li tuŝas per jena' 
alineoj:

„La babdona lingva konfuzo lau la 
pezo de la plimulto rapide estis solvata: 
Angla regis en la presita kaj parolita 
vorto. Franca povis konvene teni sian 
rangon. Germana jam en la presajoj de 
la kongreso ricevis nur la rolon' de 
Aschenbrodel (cindrulino, t. e. malestim- 
ita sklavigita knabino en germana fa- 
belo), kaj nur en malmultaj diskutoj 
iomete atingis respekton ... Ne estas 
bone, se viroj, kiuj volas trakti komparan 
eduksciencon, moiidp-edagogion, nur sci- 
povas sian gepatran lingvon.

Esperanto utilis ankorau malmulte en 
tiu kongreso. Plej varme kaj necedeme

la germanoj pledis por ĝi. Se venontaj 
kongresoj volos ŝpari tempon kaj forton 
kaj konservi koncentrigan kapablecon kaj 
laboremon, iii devos efektivigi la prin- 
cipon: Ciu parolu en sia gepatra lingvo 
au en Esperanto, sekvos nur u n u traduko 
en Esperanton resp. en la lingvon, por 
kiu voĉdonas la plimulto. Tiam certe 
povos parto-preni kun profito tiu, kiu 
komprenis anglan, francan au germanan 
lingvojn, kaj kiu preferas Esperanton, 
ankau trovos sian rajton. La internacia 
helplingvo ne povos esti farata deviga 
por tiuj, kiuj hodiau gvidas en asocioj 
au scienco. Sed ke la venonta genera- 
cjo devas lerni gin, se la internaciaj in- 
terkomprenigo kaj kunlaboro prosperu, 
tion plej konvinke instruis ankau tiu kon- 
greso." ,

Lehmann ' estas bone konata kiel kun- 
redaktoro de LLZ kaj verkanto de gia 
triliono pri eksterlandi , havas ampleksajn 
interrilatojn kun la instruistaj gazetoj kaj 
asocioj en eksterlando, kaj havas grand- 
an influon en la germana instruistaro. La 
Saksa Instruista Asocio subvenciis lian 
vojaĝon al Ĝenevo. Kvankam jam de- 
longe arnika al la helplingva movado — 
plej bonan impreson de la Esperanto- 
movado li ricevis dum la Internacia La- 
borista Sportfesto en Helsinki, kiun li 
partoprenis kiel tradukisto por tranca 
kaj angla lingvoj! — li ankorau havis 
iun dubon kaj rezervon. Sed post la 
kongreso en Ĝenevo li publike deklaris, 
ke li nun konsideras necesa, lerni Esper- 
anton. En la sama n-ro 25 de LLZ Leh- 
mann konstatas en raporto pri la SAT- 
kongreso en Leipzig, ke ..la internacia 
helplingvo facile ebligis, kondtiki homojn 
de la plej diversaj nacioj al senpera in- 
terŝango de opinioj kaj al amika inter- 
kompreno".

En n-ro 37 de LLZ raportas Else 
Barthel pri la kongreso en Helsingor. 
Ankau ŝi tuŝas la problemon de help- 
lingvo per jenaj frazoj: „Kiu atendis ko- 
lektitan komunan laboron, trankvilan 
sed decidan elmontron de diferencaj opi- 
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nioj, 'kiu opiniis, ke en klaraj diskutoj oni 
ĉerpus la rezultojn eJ la paroladoj: tiu 
ne trovis, kion li serĉis. Tion parte 
kaŭzis ila inversa proporcio de materio 
■kaj tempo, tion grandparte kaŭzis ankaŭ 
la lingvomizero, kiu kvazaŭ sin altrudas 
ĝuste en tiel grandaj kunvenoj. Oni prov- 
is forigi tiun mizeron farante la anglan 
ĉeflingvo. Per tio oni helpis al la granda 
nombro de angle parolantaj aŭskultantoj, 
sed la alilingvuloj malprofitis. La granda 
nombro de germanlingvuloj ne sufiĉe 
estis respektata. Kiel memkomprenebla 
oni opiniis, ke la germanoj per sia 
granda diligenteco por fremdaj lingvoj 
majstras ankaŭ la anglan — kaj oni 
ŝparis la germanan tradukon. Kelkfoje 
francaj prelegoj, kiuj estis tradukataj 
anglen, ankaŭ post deziro ne estis tra- 
dukataj germanen.

Eble multe kulpas la germanaj aŭs- 
kultantoj mem. Kelkiu, pasiginte kvar- 
onon de sia lerneja vivo en fremdlingva 
instruo, sentas sian lingvan malperfekt- 
econ tiom kiel mankon, ke li kaŝas ĝin. 
Oni ne devus fari tion. Ja estas senkom- 
pare pli malfacile, sekvi al flue angla, pli 
malpli logika, tial ankaŭ pli malpli pre- 
cize formulita prelego kun pedagogia- 
fi.lozofia enhavo, ol fari ĉiutagan kon- 
versacion. Ankaŭ la fremdlingva arta 
verko pli facile estas perceptebla, ĉar oni 
devas per la sento ekkapti ĝin. Sed la 
intelektan prelegon oni precize devas 
kompreni. Alie la aŭskultado estas men- 
sogo. (1! Komparu Ja koncernan frazon 
en la malsupre citita raporto de s-ino 
Manning! G.) Sed ĉu oni faru tradukojn 
kaj tradukojn? La subigo de la lingvo- 
mizero fariĝas grava problemo, kaj la ne- 
ceso de mondhelplingvo klare montriĝas. 
Oni vidas, ke la lerneja tempo fakte ne 
sufiĉas, por havigi al si tiom da anglaj 
lingvokonoj, kiom oni bezonas en inter- 
nacia konferenco. La proponita, simpl- 
igita angla lingvo pro sia kripligo de 
kreskinta lingvo estas pdi ..senkultura" ol 
Esperanto, kaj krome neebla. Oni de- 
vas uzi kaj oni uzos la konstruitan mond- 

holplingvon, kies spirita malavantaĝo 
estas kompensata per la ekonomia avant- 
aĝo. La laboro en grupoj devis ebligi 
viglan diskuton. Speciale tie, kie oni 
deziras vidi spiritajn aferojn el Ja vido 
de diversaj popoloj, tio estus necesa. Ree 
.malebligis tion la malkapableco de reci- 
proka komprenado. Do oni estis pli mal- 
pli receptiva, estis modesta kaj aĉetis 
presitajn tradukojn, kiuj ankaŭ ne estis 
egale bonaj. Por la objektive pensanta 
homo, kiu cedas vere internacian inter- 
kompreniĝon, jen ekkreskas instigoj, 
pledi por mondhelplingvo."

Ankaŭ la juĝo de Else Barthel havas 
bonan pezon en la instruistaro de Leip- 
zig.

En tiu situacio ni tre salutas la ri- 
■latojn, kiujn nun havas ankaŭ la angla 
instruistaro al Esperanto. Kun granda 
ĝojo kaj surprizo ni legis en „School- 
master" la raporton pri Budapest de la 
vicprezidanto de la angla instruista aso- 
cio (National Union of Teachers, NUT), 
s-ino Manning. Ni ekscias, ke NUT de- 
legis la vicprezidanton transdoni al la 
Esperanto-kongreso en Budapest la bon- 
dezirojn de NUT. El la detala artikolo 
ni citas Ia frazojn, kiuj montras la opi- 
nion kaj la sperton de s-ino Manning pri 
mondhelplingvo: „La plej bona fundo, 
kontraŭ kiu oni povas vidi konferencon 
de la Esperanto-Asocio, estas konferenco 
de ĉiuj nacioj, kie estas parolataj ĉiuj 
lingvoj. Kaj tio estis la okazo, kiam mi 
vojaĝis al Budapest, por partopreni la 
21-an jarkunvenon de UEA, mi havis la 
feliĉon vojaĝi de Ĝenevo — inversa 
sperto de la biblia rakonto de Babel . . . 
Mi povis fari miajn unuajn kaj ebie plej 
trafajn komparojn inter Ia Internacio, 
kiun mi estis forlasinta, kaj tiu, en kiu 
mi ĵus alvenis. Kun la plej bona volo de 
la mondo, de la socia vidpunkto Ĝenevo 
restis terure nacia. Tre amplekse ni in- 
terrilatis kun tiuj, kiuj parolis nian propr- 
an lingvon. Ni ne havis eblecon fari 
amikojn, kvankam ni tien estis allogitaj 
fari tion. Lamaj gestoj de amikeco 
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mortis dolore sur la lipoj en la 'Klopodo, 
murmuri 'kelkajn seninterligajn frazojn 
germane au france. Sed en Budapest la 
lingva barilo estis for, kaj cie en -kafejoj 
kaj sur stratoj oni povis observi grup- 
ojn nacie miksitajn — germano, turko, 
amerikano, hindo — parolantaj komunan 
lingvon, uzantaj ĝin kie! ponton inter opi- 
nioj kaj -koroj . . . Forte iiii estis im- 
presata de la tagorda fluo de la kunsidoj. 
Tie ne estis longaj kaj enuigaj tradukoj, 
al kiuj duona dekduo aŭskultas, dum kiuj 
alia duona dekduo penas aspekti inteli- 
genta (!) kaj la resto sidas bored (?) kaj 
indiferenta. Bonaj diskutoj kun libera in- 
terŝango de la opinioj kaj abundo de de- 
mandoj plenigis ĉiun debaton. Krom tio 
la konferenco ne estis superpezigata de 
la opinioj de personoj, kiuj parolas lingv- 
on de plimulto — evidenta dangero en 
lapnlej multaj internaciaj konferencoj. (!!)

La salutoj -kaj bondeziroj de NUT, kiujn 
transdoni en Budapest mi havis la ko- 
raision, estis plej kore akceptataj, kai ne 
povas esti dubo, ike FFA konsideras tre 
valora nian simpation kaj intereson . . .

Mi gojas, ke mi havis la eblecon studi 
la metodojn kaj rezultatojn de tia konfe- 
renco el plej densa proksimeco, kaj mi ne 
hezitas diri, ke la internaciaj rilatoj de 
nia NUT grave povus esti akcelataj per 
la uzo de helplingvo.’

Ni atentu, ke s-ino Manning, kiu es- 
primas tiun varman simpation al Esper- 
anto, en la venonta jaro estos la prezid- 
anto de NUT! Kiam la venonta UEA- 
kongreso okazos en Oxford, Tutmonda 
Asocio de Geinstruistoj Esperant- 
istaj (TAGE) profitu tiun simpation 
de la anglaj instruistoj kaj okazigu 
grandan.internacian takkonterencon, kiun 
partoprenu kie! gastoj la reprezentanto; 
de NUT', TLL (Teachers Labour League) 
kaj de la internaciaj instruistaj asocioj. 
La preparo de tia konferenco speciale — 
kaj la eluzo de la bona situacio en la in- 
struistaro generale — postulos fortan 
streĉon kaj — bonan, fortan organizon. 
La Esperanto-instruistoj pli kaj pli ek- 

konu sian devon, subteni tiujn propa- 
guidajn kaj organizajn laborojn de TAGE 
inter la instruistaro. La sekretario de la 
Federacio Internacia de Asocioj Instru- 
istaj (FIAI), Lapierre, moketis en Hel- 
singor, ke TAGE nur havas 800 mem- 
brojn, inter kiuj estas 420 germanaj! Jes, 
prava li estas! La multnombraj Esper- 
anto-instruistoj en tutmondo - — Proi’. 
D-ro Dietterle -kolektis pli ol 4000 adres- 
ojn! — kie vi restas? Se vi deziras 
profitigi la bonajn Ŝancojn inter la in- 
struistaro por Esperanto, vi ne trans- 
lasu tion al la hazardo, sed helpu orga- 
nizi la evoluon, aligante al TAGE. Lau 
la modelo de la germanaj Esperanto- 
instruistoj, de kiuj TAGE jam kolektis 
500 membrojn!

La instruistoj kutimigis, havi fortan 
organizon, kaj atingis per gi en long- 
jaraj bataloj gravajn sukcesojn. Ankau 
nin iii demandas: Kia estas via orga- 
nizo? Se ni ne komprenas nian taskon, 
oni moketas pri ni.

La bonŝanca situacio demandas nin: 
Esperanto-instruistoj, kia estas via or- 
ganizo? Goldberg, Leipzig.

Naj fakaj kunsidoj 
okaze

dc la mondkongreso*)
Estis guo, legi la raporton pri la Bu- 

dapeŝta mondkongreso en la UEA-gazeto 
..Esperanto". La sprita ..amatora fuŝ- 
isto’ Joŝo (jurnalisto Jakob Ŝapiro, Bia- 
lystok?) en freŝa maniero rakontas pri 
la agrablaj, ŝercaj Hankoj de la kongresaj 
entreprenoj: li emas moki pri personos 
situacioj kaj pri si mem, sed lia mokado 
ridigas neofendante.

Tiu spritplena raporto montras, ke la 
festaj kaj amuzaj partoj de la kongres- 
programoj estas certe necesaj kaj gravai 

•) Legu artikolon pri la sama temo 
en .Novaj Tempoj”, Nov. 1926.
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por niaj internaciaj mondfestoj, kaj la 
tipa mondkongresano ne volos rezigni 
pri ili, ĉar ili dankas al ili belajn horojn 
de vere internacia kunvivado.

Sed tio estas nur unu flanko. Pri la 
alia. Ja laboroj de la kongreso, la raport- 
anto diras nur .kelkajn vortojn, kai ankaŭ 
ili estas plejmulte ŝercaj. Tamen oni 
povas legi inter la linioj, ekzemple kiam 
li parolas pri la .kilometrolonga] proto- 
koJoj de ia severa ĉiam ŝvitanta amiko 
Kruco (Kreuz, ĝeneralsekretar.io de ICK), 
ke li nur ŝajne mokas prikla serioza durn- 
■kongresa laborado, kies giavecon kaj 
necesecon li certe ne neas.

La laboraj kunsidoj dum ia kongresoj 
ne ĉiam estas agrablaj, kaj ni devas 
danki al tiuj gesamideanoj kiuj en la di- 
versaj branĉoj de nia mo/ado sindone 
plenumas da multspecajn taskojn kaj ia- 
borojn, kiuj kreas la fundon .por la 
mondlingva agado. La ĉetaj organizadoj 
multe zorgis pri la intcrnaeaj kongres- 
laboroj kaj meritas pro tio nian dankon.

Cu ankaŭ Ja internaciaj fakaj asc- 
cioj plenumis tiurilate siajn devojn ? Be- 
daŭrinde oni ne povas jesi tiun demandon 
koncerne nian internacian organizacion 
TAGE. Okazis ja fakaj kunsidoj de la 
internacia esperanta instruistaro dum 
ĉiu mondkongreso; sed estas fakto, .ke la 
rezultoj de tiuj kunvenoj estis nur mal- 
grandaj.

La ĝenerala konvinko, ke Esperanto 
nur venkos, kiam ĝi estos instruata en Ia 
lernejoj de la diversaj landoj, enhavas 
por da internacia Esp.-instruistaro grav- 
ajn postulojn. La temo ..Esperanto kaj 
lernejoj'* fariĝis tiom aktuala, ke ni plej 
urĝe devas provi la solvon de la multaj 
koncernantaj problemoj. Trastudante la 
listojn de la kongresanoj oni povas kon- 
stati, ke la nombro de la geinstruistoj kaj 
pedagogoj estas tre granda, kaj multaj 
el ili vere laboras en la movado. Tiuj ĉi 
instruistoj-kongresanoj estas tre emaj, 
pritrakti la gravajn supre cititajn de- 
mandojn. Dum la Budapesta kongreso 
ekzemple malgraŭ nesufiĉa konatigo 56 

gekolegoj el plej diversaj nacioj vizitis 
la unuan fakan kunsidon de TAGE, bon- 
ega okazo, kiun plene utiligi estis devo.

Plena utiligo nur estas ebla, se niaj 
fakaj kunsidoj ne plu konsistas el inter- 
paroladoj pri iuj ajn nepreparitaj temoj, 
el proponoj ofte tre gravaj, sed plejmulte 
nesufiĉe motivitaj, el tre bonaj deziroj pri 
tio, kio estas farenda, (oni ĉiam for- 
gesis decidi: de kiu?). Tiumaniere oni 
lasas ĉion al la hazardo. Praktikaj re- 
zultoj mankas, kaj post unu jaro oni de- 
nove — komencas.

Kaj la kaŭzo de tio? Niaj fakaj kun- 
sidoj ne estis bone preparitaj. Pri tio 
mi jam plendis en „Novaj Tempoj", Nov. 
1926, post la Edinburga kongreso kaj fa- 
ris praktikajn proponojn. Tiam Proi. 
D-ro Bovet .rekomendis, ..ĉiufoje elekti 
por la venonta jaro pritraktendan gravan 
temon, pri kiu sin okupu Ja postjara faka 
kunveno post oficiala referato. La temo 
estu ankaŭ antaŭe priparolata en la faka 
gazeto." Oni tiam decidis laŭ tiu bona 
propono; oni elektis la temon ..Esperanto 
kaj la geografia instruado", pri kiu okazis 
referato en Danzig. En Budapest oni tute 
forgesis tiujn decidojn. Do, oni malpro- 
gresis.

Rilate al niaj fakaj kunsidoj ni devas 
postuli, ke ili estu zorge preparataj. An- 
kaŭ ŝajne malgravaj aferoj (ĝustatempa 
konatigo de tempo kaj loko. publikigo de 
la tagordo, varblistoj por la aliĝo al 
TAGE kaj abono de IPR, listo de parto- 
prenantoj ktp.) antaŭe devas esti pri- 
pensataj. Ciu kunveno devas baziĝi sur 
la rezultoj de la pasintaj kaj daŭrigi la 
laborojn. Ne sufiĉas, akcepti rezoluciojn 
aŭ aprobi proponojn, sed estas necese 
decidi, kiu plenumos ilin.

Tiuj preparoj kaj laboroj okupos la 
estron de TAGE dum la tuta jaro, kaj oni 
legos en IPR pri ili. Tiumaniere la pre- 
zidanto baldaŭ estos vera gvidanto, kiu 
akcelas la movadon inter instruistoj kaj 
lernejoj. Tiam ankaŭ ni g e r - 
manaj gekolegoj trovos la ege 
deziratan helpon ekster niaj 
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lim o j , -kiun ni nepre bezonas, por mon- 
tri la internaciecon de nia inovado, por 
Ia interinstruistaj rilatoj sciencaj kaj 
fakaj, por la esperanta infankorespond- 
ado ktp.**).

Nur unufoje en ĉiu jaro la internacia 
Esperanto-instruistaro havas eblecon pri- 
trakti persone siajn gravajn taskojn. Ni 
forgesus nian unuan devon, se ni preter- 
lasus tiun solan okazon ne utiligante ĝin 
laflpove. La prezidanto de TAGE estu 
ĉe tio nia gvidanto.

W. Hahn, Gohlis-Dresden.

••) Legu artikolon ..Cu ni progresas 
tro rapide?" IPR, Jan. 1929, p. 17.

Edukista Kunsido 
dum la OT-Kongreso 

en Leipziga
Partoprenis 22 k-doj (inter iii nur 12 

instruistoj! el 9 landoj. K-dino Glodeau- 
Paris prelegis la raporton de Boubou, 
aperigitan en n-ro 8/9 de IPR. La tri 
konkludoj de Boubou estis: 1. Profiti el 
fakinformado de neutraluloj, t. e. aboni 
IPR. 2. Allasi al neutraluloj prizorgon 
de neutrala movado, t. e. iom post iom 
forlasi la gvidpostenojn de TAGE. 3. Di- 
rekti nian konstruan penon al SAT, t. e. 
organizi la SAT-edukistan sekcion kaj 
aboni La Novan Epokon. Mi klopodis re- 
futi tiujn konkludojn, kiel mi jam faris 
en n-ro 8, 1929 de la NE: .Novaj Tempoj" 
en la unuaj jaroj estis klasbatala peda- 
gogia gazeto. Gi travivis grandajn mal- 
facilajojn, Cir gazeto kun malpli ol 400 
abonantoj ne povas vivi. Kiam ni volis 
pligrandigi la abonantaron per deviga 
abono por la Saksa Asocio (kaj la Ger- 
mana), multaj membroj forlasis la „parti- 
ecan" movadon. Kaj N. T. falis en la 
■krizon de 1925.

Depost 1926 TAGE kie! neutrala or- 
ganizo movigas sur altiganta linio. Ni 
kreskis de 500 gis bilo abonantoj. TAGE 

per sia laboro atingis gravan atenton en 
la internaciaj instruistaj asocioj. En tiu 
momento ni nepre ne povas disbati la 
Itene ekkonstruitan instruistan Esper- 
anto-organizon. La propono Boubou efek- 
tive signifas la detruon de TAGE. La 
SAT-instruistoj malinteresigos pri TAGE, 
konsideros gin kiei neŭtrala-senvalora. 
Des pli certe, se ili legas ke mi nur restas 
en la posteno, gis mi trovos anstatau- 
anton. Kvankam mi ofte malkaŝe kon- 
fesis, ke mi ne estas .neŭtralulo", mi ne 
konsilas akcepton de la proponoj Boubou 
(en n-ro 11 de IPR, pg. 134, mi diris, ke 
TAGE eĉ konformas al niaj — plej multaj 

■ - .neutralaj" instruistaj asocioj, en kiuj 
aktive kunlaboras ankau socialistoj iitaj 
komunistoj!) kaj postulis, prokrasti la 
proponon Boubou almenaŭ 2 jarojn, fari 
gin nur tiam, kiam la fondo de SAT- 
sekcio estas preparita kaj gia memstara 
vivo garantiita.

Se mi eĉ volus fordoni mian oficon, mi 
eble ne trovus anstataŭanton, la aliaj 
SAT-kamaradoj kun mi foriros, kaj TAGE 
grave estos dangerigata, ĉar nia mov- 
ado ne estas jam iiom forta, ke ni povas 
dispartigi nian kumunan Celon. Tio ne 
signifas, — kiei ŝajnis en la raporto en 
La NE (n-ro 12, 1929, pg. 343) — ke mi 
volis trograndigi mian rolon en la mov- 
ado, aii ke mi estus la sola laboranto en 
TAGE — en raporto pri la TAGE-Labor- 
komitato mi sufiĉe forte akcentis la 
novan gojigan staton de plivastigita bazo 
de kunlaborantoj — sed frape mi volis 
montri la dangeron de skismo, kiu estas 
des pli granda, ĉar nek la situacio en 
Edukintern nek la fortoj de la SAT-eduk- 
istoj garantias memstaran SAT-edukistan 
asocion. La financaj kaj organizaj fortoj 
ekz. de la sovetiaj kamaradoj tute ne 
estas tre grandaj. La financaj interrilatoj 
kun iii estas malfacilaj (la grupo Lenin- 
grad ankorau ŝuldas al IPR el la jaroj 
1926 km 1927 la por ni sufiĉe gravan 
sumon de 93 RM!). Do ni nur detruos 
gravan organizon sen havi au ricevi 
alian.
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La .kunveno akceptis la proponojn Bou- 
bou kun la aldono Muravkin, ke la SAT- 
anoj forlasu siajn oficojn en TAGE tuj 
post trovo de neŭtralaj taŭgaj anstataŭ- 
antoj. Tiun decidon mi konsideras kiel 
malprudentan taktikon. Estas tre valore 
por mi, ke el korespondado kun k-do 
Stay-Britio mi povas preni Ja konvinkon, 
ke 'li samopinias kun mi en tiu taktika 
problemo. Goldberg.

Esperanto 
en Estonujo kaj Svedujo.

Andreo Ĉe en Estonujo.

En tiu ĉi aŭtuno la estona ĉefurbo de- 
nove havis la plezuron gastigi inter siaj 
muroj la genian Andreo Ĉe, kiu antaŭ 
unu jaro dum sia mallonga restado en 
Estonujo gajnis al sia metodo kaj al Es- 
peranto la estonajn pedagogojn kaj la 
gvidantojn de ia popola instruado. La 
6. 9. s-ro Ĉe ihavis grandsukcesan prov- 
levionon en la granda salono de la real- 
gimnazio, en la ĉeesto de pli ol 500 per- 
sonoj. La provlecionon malfermis per pa- 
rolado Ja lerneja inspektoro J. Grŭntal, 
rekomendante Esperanton kaj s-ron ĉe 
kiel genian instruiston. La Instruista 
Societo en Tallinn kaj ia Urba Lerneja 
Administracio rekomendis al ĉiuj gein- 
struistoj partopreni en la kursoj. En 
Tallinn s-ro Ĉe havas 250 gekursanojn, 
inter ili granda nombro da geinstruistoj. 
Post ila kursoj en Tallinn s-ro Ĉe estas 
invitita al Riga, kie la kursojn aranĝas 
la Instruista Asocio, ikaj post Riga al 
Holando. Eri Estonujo, .kelkaj urboj de- 
ziras .kursojn de s-ro Ĉe, sed pro manko 
de tempo .li ne povis akcepti la inviton.

En la urbo Voru la Instruista Asocio 
de la distrikto Vorumaa aranĝis 4—20 
Sept. Esperantokursojn por la instruistaro, 
kiujn gvidis laŭ la Ce-metodo instruistino 
E. .Palin.

En Narva gvidas multajn kursojn laŭ 
Ce-metodo M. Grigorjev. La urbo rapide 
esperantigas!

En Parnu komenciĝis Ia 'kursoj la 15-an 
de Okt. Partoprenas ĉirkaŭ 100 personoj. 
Gvidas gimnazia instruisto E. Malson. 
La urbestro donis al la kursoj subven- 
cion.

Esperanto rapide progresas ĉie en Es- 
tonujo! H. Seppik.

(El ..Svenska Esperanto-Tidningen“, 
Okt. 1929.)

♦

Svedujo.

En la urbo Nornkoping, la kvara urbo 
de Svedujo, la Esperanto-intereso estas 
tre granda. Partoprenas en tiuj kursoj, 
kiujn aranĝis la distrikta Esperantoklubo, 
ĉirkaŭ 150 personoj en kvin grupoj, inter 
ili 60 geinstruistoj. Unu instruista grupo 
estas aranĝita de 1’ Instruista Asocio, kaj 
unu kurso estas por gelernantoj en po- 
pola lernejo.

Gvidas lerte laŭ la Ce-metodo lektoro 
Henriko Seppik el Tallinn, Estonio.

Universala stenografio.
La konata stenograf-sciencisto Felix 

de Kunovski en Potsdam sukcesis post 
jardeka laboro konstrui mallongskribon, 
kiu sen aliigo de la sonosignoj estas uz- 
ebla por ĉiuj lingvoj kaj kiu tial nomiĝas 
Internacionalstenografio. S-ro de Ku- 
novski jam pretigis gvidilojn por 22 
lingvoj, el kiuj ĝis nun aperis 15, nome 
por Ja Esperanta, germana, angla, franca, 
hispana, italia, pola, rusa, sveda, dana, 
nederlanda, portugala, rumana, greka kaj 
latina lingvoj. Baldaŭ aperos la gvidiloj 
por la serba, bulgara, ĉeĥa, ukrajna, hun- 
gara kaj japana lingvoj. Pro la inter- 
nacia disvastigo, ĉiuj gvidiloj estas verk- 
itaj en la internacia helplingvo Esper- 
anto. En la nunaj tagoj aperis german- 
lingva instruilo por Ia ..germana mal- 
longskribo" de la Intcrnacionalsteno- 
grafio. La „Regna Asocio por Nacional- 
stenografio" Duisburg, Friedenstrasse 79, 
batalas por la disvastigo de la Internaci- 
onalstenografio.
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Sciigo pri la „Unuigo 
de esperanfisiaj virinoj".
La virina kunveno dum la XXI-a kon- 

greso en Budapest decidis unuigi la virin- 
fortojn esperantistajn por du celoj:

1. helpi por akiri rajtojn al la virinoj:
2. antauenhelpi ia pacmovadon.
Kiel ia unua punkto de la programo 

montras, la .,'Unuiĝo de esperantistaj vir- 
inoj" estas starigata en intereso de £ i u j 
virinoj, t.e. ne nur por plenkreskulinoj, 
sed ankaŭ por la junulinaro, kiujn ni 
povos helpi en multaj rilatoj. Pro tio 
estas nepre dezirinde, ke aliĝu ankau 
knabinoj Iraj junulinoj.

Pro detaloj oni skribu al s-ino Nora
Kozma, Budapest ‘ VI, Andrassv ut 5.

Recenzoj.
L. L. Zamenhof, Originala 

V e r k a r o. Antauparoloj, gazetarti- 
koloj, traktaĵoj, paroladoj, leteroj, poemoj. 
Kolektitaj kaj ordigitaj de D-ro Joh. 
Dietterle. Leipzig 1929. Ferdinand Hirt 
& Sohn. 605 pcg. Prezo: 15.— RM. — 
Al la verkaro estas aldonitaj portreto kaj 
6 faksimilajoj de Zamenhof kaj fotografa 
reprodukajo de la unuaj du pagoj de „La 
Esperantisto" de Septembro 1889. — Joh. 
Dietterle dediĉis la libron „al la energia 
kaj kuraĝa amtaubatalmitino por la ideo 
de mondhelplingvo sinjorino Alice V. 
Morris en New York, honora sekretariino 
de IALA“. Cu iu ajn pli valora libro ol 
tiu aperis en Esperantujo post la morto 
de Zamenhof? Plene pravas Dietterle, 
skribante en la antauparolo: „Se oni 
volas sufiĉe koni la kreinton de nia 
lingvoj, liajn principojn, lian sentadon, lian 
celon, lian laboron kaj la historion de la 
tuta Esperanto-movado, oni nepre devas 
studadi la originalan verkaron de Zamen- 
hof kaj ne nur liajn tradukojn. En la 
tradukoj li ja donas sian lingvon, sed ce- 
tere nur la pensojn de aliaj. En sia ori- 
ginala verkaro li donas siajn proprajn 
pensojn. Ĉi enhavas la tutan programon 
de lia vivo; gi montras lian grandan 

animon, lian idealismon, lian grandan 
laboremon kaj samtempe lian akuratecon, 
lian precizecon, lian konfidindecon ankau 
en la plej bagatelaj aferoj, lian internan 
evoluadon de post la apero de lia unua 
broŝuro gis la fino de lia vivo.“ Jam 
hodiau estas .certe, ke venontaj genera- 
cioj la kreinton de Esperanto nomos bon- 
farinto por la homaro. Tlal. estas tre 
dezirinde, kolekti lian originalan verk- 
aron kiei eble plej plene. Dietterle 
skribas: „Mi konas ec ne unu personon 
au bibliotekon, kiu disponas pri kompleta 
trezoro de ĉiuj gis nun presitaj Zamen- 
hofami. Kaj neniu gis nun- kolektis la 
Zamenhofajn leterojn.” Kelkaj partoj de 
la verkaro estas tute kompletaj, ekz. la 
antauparoloj, paroladoj, traktaĵoj kaj po- 
emoj. La verkoj de la parto ..Traktajoj" 
pritraktas la politikan kaj religian „kred- 
mi“ de Zamenhof. Sub la surskribo „Ga- 
zetart i koloj"' oni trovas ĉiujn artikolojn 
el „La Esperantisto", kiuj rilatas al or- 
ganizado, movado, propagando, historio 
kaj literaturo de Esperanto. (Nur ĉe tri 
personoj Dietterle povis konstati kom- 
p-letajn jarkolektojn de ..La Esperant- 
isto"!) Krom tio tiu ĉi parto enhavas 
artikolojn el aliaj gazetoj. Versajne trov- 
igos ankorau kelkaj artikoloj el aliaj ga- 
zetoj. Verŝajne trovigos ankorau kelkaj 
artikoloj en orientetiropaj gazetoj, kiujn 
Dietterle ne povis havigi al si. La parto 
..Leteroj" enhavas du subpartojn. En la 
unua estas kolektitaj preskau ĉiuj jam ie 
presitaj; la dua enhavas leterojn gis nun 
ne presitajn. Dietterle presigis entute 57 
jam puhlikigitajn leterojn kaj 318 de tiuj, 
kiuj gis nun ne aperis presitaj. La kolekto 
estas nur malgranda parto de la tuta ko- 
respcndadc Zamenhofa. Dietterle ne 
aperigis la stereotipajn leterojn, kiujn Za- 
menlmf skribis al novai adeptoj. De le- 
teroj, kiuj akre kritikas personojn an- 
korau nun vivantajn, li donis nur parte. 
Tre bedaurindas, ke Ditterle eĉ gravajn 
dokumentojn ne povis publikigi, Cir la 
posedantoj ilin ne volis havigi al li. Kelko 
da dokumentoj ne estis trovebla. Dietterle 
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diras: ..Neniu, ekzemple, povas konstati 
hodiaŭ, kie Testis Ja granda amaso de la 
unuaperiodaj broŝuroj -lkaj literaturajoj, 
kie kaj kiamaniere perdiĝis multaj gravai, 
eĉ ia plei gravai, leteroj de D-ro Zamen- 
hof." — Espereble la felicaj posedantoj 
de tiaj dokomentoj ebligos,' ke komple- 
mento de la valora kolekto estos eldon- 
ata baldaŭ.

J. K r eiiizer, E s p - r a n io e i n 
K ii ! t u r g u t ? Sein Wesen und Wert 
im Feuer der Kritik. (Cu Esperanto estas 
kultura valorajo? Giaj esenco kaj grav- 
eco en fajro de kritiko.) Koln 1929. Ko- 
misio-eldonejo: Heroldo de Esperanto. 
101 pag. Prezo: 1.80 RM. — Kreutzer 
donas per tiu Jibro al germanaj esper- 
antistoj tre utilan propagandilon kaj 
montras por ne-esperantistoj novan 
landon. Jen kelkaj ĉapitro-surskriboj: 
Malnovaj provoj je tutmonda lingvo. 
Nacia lingvo kvazan ■mondlingvo. Neceso 
de mondhelplingvo. Esperanto kaj naci- 
eco. Skrupuletoj kontrau artefarita lingvo. 
Pluro da mondlingvaj sistemoj. Aplikado 
de Esperanto. Tutmonda kulturo kaj 
mondhelplingvo. Esperanto kiel klerigilo. 
Postuloj kaj proponoj. Revuloj hierauaj 
— Jaruloj morgauaj. K.R.

V. S v i s tu n o v , Rusa l e r n o - 
libro (96 pag.) Jau rekta metodo.

■ Ne scipovante Ja rusan lingvon, oni 
nur parte povas taksi la valoron de tiu' 
verko, kiu ŝajnas tr.e tauga por sia celo. 
La artikoletoj de la Jecionoj -sius blenaj 
je vivo — j- komunista vivo - , la de- 
mandoj -stas sugestaj kaj la lingvo flua 
kaj bonstila. Krom malmultaj -raroj 
(pag. 17: Kiu |korekt-: Kio] -stas via 
patro? — maŝlnisto; pat. 27: Mietu ĝin 
tie |kor.: tien]!; pat. 40: La maljunulo 
jam ne laboras [kor.i ne plu]) oni devas 
konstati Ja kontrau-akademian minusklan 
ortografion de la monato-nomoj kaj la 
principan eviton de la artikolo: la, kies 
nepraviginda ignoro ofte malhavigas 
stilan delikatecon, eĉ logikan klarecon.

A. Degen.

Aelita. Romano de A. Tolstoj. Trad. 
E. Pili. Eld.: Heroldo de Esperanto. 
Prezo: 3.20 germ. RM. Tre interesa ro- 
mano pri du rusoj, kiuj -n flugŝipo vo- 
jaĝas al Marso. Inter la marsanoj iii 
kauzas revolucion, kaj tipeiiait sukcesas, 
reveni al la T-ro. Rapidege preterkuras 
la tuta agado, escepte de du ĉapitroj. 
Amikoj de fantaziaj rakontoj trovos ĉi tie 
interesan l-gajon. La stilo -stas tre 
bona, la bildoj iom primitivaj.

Gravaj peloj.
Alvoko al Ia tutmonda esperantista 

instruistaro!
Karaj Gekamaradoj! La austria peda- 

gogia revuo ..Die Que!le“ (La Fonto) 
deziras mallongajn artikotojn pri peda- 
gogiaj kaj J-rn-jaj aktualajoj: metodikaj 
kaj edukai novaĵoj, Sangoj au reformoj 
de Ja lerneja organizo, interesaj ekspe- 
rimentoj pedagogiaj, ktp. . . . La artikol- 
etoj estas konvene honorariataj. Ili estu 
sendotaj al.

Franz Jeitler, instruisto, Wien XXI,
Kantnergasse 66 (Austrio).

La artikoloj povas -sti skribataj esper- 
ante au germane.

Kieva infanteatro alvokas por internacia 
korespondo!

Kieva teatro por infanoj dezirus havi 
ligon kun eksterlandaj samspecaj organiz- 
ajoj. Ciuj dezirantaj ricevi pli detalajn 
informojn pri tiu ĉi teatro kaj starigi kon- 
stantan ligon kun gi, sendu leterojn al 
k-do B. Egers. Kamaradoj, kiuj sukcesos 
enpresigi ĉi tiun artikolon en'iu nacia 
gazeto, -stas petataj pri alsendo de du 
ekzempleroj de enpresinta gazeto al au- 
toro. Respondu al:

K-do B. Egers, Kiev, Klovski Spusk 4
(U. S. S. R.)'. (El TEPS.)

La venonta numero aperos 
la LS-an de januaro 1930.
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Ne nur esperantistaj
ankaŭ ĉiuj alla) temoj estas pritraktataj en la 
Ĉ‘usemj a gazeto „H er o l d o d e E s p e r a n t ,,,<. 
Multaj artikolo) estas eĉ ilustritaj. Krom tio gi 
enhavas multajn aktualajn bildojn. Abonu ankau 
vi! Kvaronjare gi kostas RM 3.—, jare RM 12— 
Postulu specimenan numeron ĉe la administracio

K6In, Germ., Brŭsseler Strasse 94

♦
Jus aperis:

D-ro L. L. Zamenhof: Esperanto-Paroladoj
faritaj ĉe la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905—1912. 
Kun enkonduko pri programo kaj deveno de 1' Esperantismo, akompananta 
germana traduko kaj rimarkoj. — Artisma foto de 1' Majstro sur kreta 

papero, bela preso, 170 pagoj da teksto.
Prezo RM 1.20.

Eldonis 
D-ro Emil Pfefier, 

Gazetara gvidanto de Austria Esperanto-Delegitaro.

Havebla ĉe: Tagblatt-Blbliothek, Wien I. Woilzeile 20.

Korespondado.

J. Pawlowczak, instruisto de surd- 
mutuloj, Poznan, ul. Strzelecka n-ro 28-a, 
Polujo, deziras korespondi kun tutmondaj 
samfakanoj, kaj petas ĉiujn gekolegojn 
eventuale komuniki lin kun instruistoj 
de surdmutuloj.

Nova pllriĉigo de la Esperanto-literaturo:

La Hirundlibro 
de Emst Toller. Traduko de Helene Wolff, 
Kleve, kun du ksilografaĵoj.

La bele bindita libro kostas RM 2.40 plus 
afranko.

Libreja Pako de Heroldo de Esperanto, 
KOIn, BrUsselcr Str. 94, Germ.



Eslas nepre necese
ke ĉiu plej baldaŭ pagu la kotizon al sia landa 
agento aŭ dlrekte al la administrejo: Karl Krober, 
Riesa, Weststrasse 4/II, Germanlando. Poŝtĉeko: 

Dresden, numero 110715.

Eslas nepre necese!

Ne ĉlu esperant! sto povas konsenti kun la enhavo de 

la Laborista Esperantismo 
dc E. lamu

sed ĉiu devas legi gin kaj havi en sia biblioteko por esti inform- 
ita pri la laborista esperanta movado kaj Sennacieca Asoclo Tut- 
monda (SAT). 40 pagoj. 0.40 germ. mk. afrankite. Mendu tuj ĉe

R. lerdnner, Colmsfr. 1, Leipzlg 0 22, Germanlando
Petu nian SAT-katalogon.

Preto: Heroldo de Esperanto, Koln, Briisseler Str. 94, Germ.


